دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای وایﻓﺎی

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ وایﻓﺎی ،ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی وایﻓﺎی در اﻃﺮاف و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ
ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮری از اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﺎﻣﺮﯾﯽ داﺷﺖ؟ ﻓﺮاﻧﮏ اﺳﻮﯾﻦ ) (Frank Swainﺑﺎ اﺑﺰار اﺑﺘﮑﺎری
ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ داده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ وایﻓﺎی ،ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی وایﻓﺎی در اﻃﺮاف و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ
ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮری از اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﺎﻣﺮﯾﯽ داﺷﺖ؟ ﻓﺮاﻧﮏ اﺳﻮﯾﻦ ) (Frank Swainﺑﺎ اﺑﺰار اﺑﺘﮑﺎری
ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ داده اﺳﺖ .وی در ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده،
ﭘﻮﺷﺶ وایﻓﺎی ﻣﺤﯿﻂ را در ﻗﺎﻟﺐ اﺻﻮاﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ  Phantom Terrainsﻧﺎم دارد ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺲﮔﺮ وایﻓﺎی ﯾﮏ آیﻓﻮن ﻫﮏ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺎم روﺗﺮﻫﺎ ،ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ،
ﺳﻄﺢ رﻣﺰﮔﺬاری و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﻮﯾﻦ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ وایﻓﺎی ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی
ﻫﻤﺮاه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی وایﻓﺎی ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ .ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ را در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن
داده و در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮدار ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  Phantom Terrainsﺷﻨﯿﺪه در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﯿﻂ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ روش ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل ،ﺟﻬﺖ ،ﻧﺎم و ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺻﻮات ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و در دو
ﻻﯾﻪ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ و ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﻤﻌﮏ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﯿﺪن اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﻌﮏ را ﺑﻪ ﮔﻮش دارد،
روی ﺻﺪاﻫﺎی ﻋﺎدی ﻣﺤﯿﻂ ﯾﮏ ﺳﺮی اﺻﻮات و ﻋﻼﯾﻢ ﺻﻮﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻨﻮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ درﮐﯽ از ﭘﻮﺷﺶ وایﻓﺎی
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﻀﻮر دارد ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﺳﺮﻋﺖ و ﺣﺠﻢ ﺻﺪاﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﻮﯾﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار »ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻼص ﺷﺪن از ﺷﺮ آﻟﻮدﮔﯽ وایﻓﺎی ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻬﺮ
دور ﺷﻮﯾﻢ!« وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺳﻤﻌﮏﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ »ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮه ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﯿﻨﮏ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ» :از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی
ﯾﮏ ﺳﻮژه ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ داﻣﻨﻪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی وﺳﯿﻊﺗﺮ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی 50
ﻧﻔﺮ را در ﯾﮏ اﺗﺎق ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ و روی ﯾﮑﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﻫﻢ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ.
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